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UCHWAŁA nr X V I/
z dnia 6 kwietnia 2018 roku

SKŁADU ORZEKAJĄCEGO 
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ 

W  RZESZOWIE

w sprawie: opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Mieleckiego sprawozdaniu 
z wykonania budżetu za 2017 rok

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w osobach:

li Mirosław Paczocha - przewodniczący

2. Halina Bąska - członek

3. Stanisław Biesiadecki - członek

po rozpatrzeniu przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok, działa
jąc na podstawie art. 13 pkt 5 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o 
regionalnych izbach obrachunkowych (j.t: Dz. U. z 2016 r. poz. 561] oraz § 2 rozporzą
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004 roku w sprawie siedzib i zasięgu 
terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, 
liczby członków kolegium i trybu postępowania (Dz. U. Nr 167, poz. 1747),

przedłożone przez Zarząd Powiatu Mieleckiego sprawozdanie z wykonania budżetu za 
2017 rok opiniuje pozytywnie.
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Uzasadnienie:

W dniu 29 marca 2018 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie wpłynęło 
sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu mieleckiego za rok 2017, złożone przez 
Zarząd Powiatu Mieleckiego. Nastąpiło to w wykonaniu uchwały Zarządu Powiatu Mie
leckiego z 27 marca 2018 r., nr 154/1128/2018, w sprawie przedstawienia Radzie Po
wiatu Mieleckiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdań i informacji doty
czących wykonania budżetu powiatu mieleckiego za 2017 rok.

Z przedłożonych materiałów dotyczących wykonania budżetu powiatu za 2017 rok wy
nika, że:

1. Uchwalony przez Radę Powiatu Mieleckiego budżet na 2017 rok, po uwzględnieniu 
wprowadzonych w ciągu roku budżetowego zmian, przewidywał realizację docho
dów w wysokości 142.774.087,17 zł.
1.1. Dochody budżetowe wykonano w kwocie 142.798.540,62 zł, co stanowiło 

100,01% założeń planowych.
1.2. Istotniejsze rozbieżności pomiędzy planem dochodów a ich wykonaniem do

tyczą dochodów bieżących w dziale 750 rozdział 75020 § 0940 (wykonanie: 70% 
założeń planowych), w dziale 801 rozdział 80195 § 2703 (wykonanie: 65,76% 
planu), w dziale 852 rozdział 85295 § 2059 (wykonanie: 77,77% planu) oraz do
chodów majątkowych w dziale 700 (wykonanie: 40,72% planu) i w dziale 801 
(wykonanie: 66,71% planu).

2. Budżet na 2017 rok, po uwzględnieniu wprowadzonych w ciągu roku budżetowego 
zmian, przewidywał realizację wydatków w kwocie 151.274.087,17 zł.
2.1. Wydatki budżetu powiatu zostały zrealizowane w kwocie 140.430.936,66 zł, 

co stanowi 92,83% planu.
2.2. Wydatki na zadania zlecone wykonano w 100% otrzymanej dotacji.
2.3. Nie stwierdzono przekroczeń wykonanych wydatków w stosunku do wydat

ków zaplanowanych.
3. Na koniec 2017 roku planowano deficyt budżetowy w wysokości 8.500.000 zł. Wy

konanie budżetu za 2017 rok zamknęło się nadwyżką w kwocie 2.367.603,96 zł.

4. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku dług powiatu wynosił 23.967.153 zł.

Zobowiązania na koniec 2017 r. wyniosły 23.967.153 zł. Nie stwierdzono zobowiązań 
wymagalnych. Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosiły 599.397,78 
zł.

W myśl przepisu art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicz
nych (j.t.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) na koniec roku budżetowego wykonane 
wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o 
nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, z zastrzeżeniem ust. 3. Z przedsta
wionych dokumentów wynika, że powyższy warunek został spełniony. Wykonane do
chody bieżące wyniosły 128.826.070,68 zł, a wykonane wydatki bieżące wyniosły 
112.315.660,15 zł.

Szczegółowość sprawozdania odpowiada wymogom określonym w przepisach art. 267 
ust. 1 pkt 1 i art. 269 ustawy. W szczególności wyodrębniono zmiany w planie wydatków 
na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5

2



ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, dokonane w trakcie roku budżetowego oraz omówiono stopień 
zaawansowania realizacji programów wieloletnich (art. 269 pkt 2 i 3 ustawy).

Skład Orzekający, mając na uwadze powyższe ustalenia oraz wymagania formalnopraw
ne dotyczące zasad sporządzania sprawozdania z wykonania budżetu, postanowił zao
piniować sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok jak w sentencji niniejszej 
uchwały.

Należy zaznaczyć, że przedmiotem oceny Składu Orzekającego jest formalna popraw
ność sporządzenia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu.

Pouczenie:
Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w ter
minie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Otrzymują;
1) Zarząd Powiatu,
2) a/a
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